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A. Przvchody netto z Dodstawowei działalności operacyinei 34 305.51 zł 72189,79 zł

[. przvchodv netto ze swzęduitv oroduktów
IL Zamna stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, ztnnleJszęnlę -

wartość uiemna)
III. koszt wytworzenia oroduktów na własne potrzeby iednostki
[v. przvchodv nętto zę snrzęduinl towarów i matęriałów

v. Dotacie na finansowanie działalności oodstawowei
VI. Przvchodv z&,t'ń:u dochodów budżętowvch 34 305.5I zł 72189^79 ń
B. Koszty działalności operacyinei 1 089 368,00 zł 2 798 229,60 zł
[.Amofizacia 18 563.67 zł 54 640,02 ń
II. Zużlvcie materiałów i energii ll8 993.85 zł 206 863,32 zł

III. Usłusi obce 30 172,53 zł 77 122.|3 zł

IV, Podatki i oołatl 1200,00 zł 3 686.00 zł

v, wynaerodzęnia '720 968-23 zł l902267,03 zł

vL ubęzpieczenia soołeczne i inne świadczenia dla pracowników 197 440.72 zł 546 888,50 zł

VII. Pozostałe kosztv rodzaiowe 2 029.00 zł 6 76ż.60 ń
vIII. wartość sorzedanvch towarów i materiałów

Ix. Inne świadczenia fmansowanę zbudżetl
x. pozostałę obciazenia

C. Zvsk (strata) z działalności nodstawowei (A-B) -1 055 062,49 zł -2 7ż6 039.81 zł
D. pozostałe nrzvchodv ooeracvine 0.00 zt 0.00 zł

I. zyskzę zbycia niefinansowych akĘwów trwałych

[L Dotacie
III. Inne orzvchodv opęracvine 0.00 zł 0.00 zł

E. pozostałe kosztv oneracvine 0.00 zł 0.00 zł
r. KoSZty nwestycJl Imansowanycn za srooKow w{asnycn Samorząoowy(

zakJadów budżetowych i dochodów jednostek budzetowych gromadzonych na
wvdzielonrłn rachunku
II. Pozostałe kosztv ooeracvine
F'. Zvsk (strata) z działalności oneracvinei (C+D-E) I055 062,49 zl -2 726 039.81 zł
G. Przvchodv finansowe 79,99 zł 146,49 z|

L Dywidendy i udziały w zyskach

IL Odsetki 79,99 zł 146.49 zł
IIL Innę

H. Kosztv finansowe 0,00 zł 0,00 zł
I. Odsętki

IL Inne

I. Zvsk (strata) z działalności sosnodarczei (F+G-H) 1 054 982,50 zł -2 725 893,32 zł
.I. Wvnik zdarzeń nadzwvczainvch (J.I.-J.II.) 0.00 zł 0,00 zł
L zvski nadmwczainę
II. Stratv nadrwv czainę
K. Zvsk (strata) brutto fl+J) -l 054 982,50 zł -2 725 893,32 zł
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia starty) oraz
nadwyżki środków obrotowych
N. Zvsk (strata) netto (K-L-M) -1 054 982.50 zł -2 725 893.32 zl

Informacje uzupełniające istotnę dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
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